รายนามข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่ได้รับ
2563

ชื่อ - นามสกุล

2561

นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์
นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน
ณ อยุธยา
นางสาวอริศรา พึ่งพา

กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

นายสถาพร ใจอารีย์

ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

นายวิษณุ พิมบำรุง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

นายอรรณพ พุทธโส

2560

2559
นางพรทิพย์ ขวัญใจ

2558

2556

2555

พนักงานพิมพ์ ส.3

นางปวีณา แสงเดือน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
การใช้ที่ดิน
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
และทำแผนที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล

นางสาวสุมิตรา วัฒนา

นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

นางสำราญ แสนศิลา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายจำเริญ นาคคง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายประยงค์ นกแย้ม

พนักงานขับรถ ส1

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
นายปรีดา ผ่อนตาม

2557

สังกัด

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์
นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์

2562

ตำแหน่ง

นายวีรชัย กาญจนาลัย

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กองการเจ้าหน้าที่
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
กองแผนงาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและ
ทำแผนที่
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
สถานีพัฒนาที่ดินตาก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
สำนักงานพัฒนาที่ดิน 11
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

ปีที่ได้รับ
2554

2553

2552

2551
2550

2549

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสำราญ คมศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นายปัญญา ใจสมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสุนี
กาญจนันท์
นางสาวนวลจันทร์ ภาสดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางประพิน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์

2547

สำนักงานเลขานุการกรม
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ฝ่ายบริหารทั่วไป สพข 12
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายสาคร เหมือนตา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นายปฐมพงศ์ เธียรรัตน์ดลเดชา

เจ้าพนักงานการเกษตร 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

นางวาสนา พ่วงแพ
เจ้าพนักงานการเกษตร 5
นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒวิ ิโรจน์ นักวิชาการเกษตร 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นางสาววรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
เจ้าพนักงานการเกษตร 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
กองแผนงาน
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 7
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
เจ้าพนักงานการเกษตร 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กลุ่มระบบงานวิจัย กองแผนงาน

นางกาญจนา ชื่นพิชัย

นักสำรวจดิน 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ

นักวิทยาศาสตร์ 4

กองวิเคราะห์ดิน

นายกำธร รัตนช่วย

นายคำนึง แสงขำ
นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์
นายอิทธิศักดิ์ ขุนทอง

2546
นายถวิล มั่งนุย้

2544

กองแผนงาน

นายบุญช่วย ช่วยระดม

นายจงรักษ์ สำอางค์ศรี

2545

สังกัด

สถานีพัฒนาที่ดินตาก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ขันธเลิศ

นายสุริยา ยืนยง
2548

ตำแหน่ง

นายอภิชาต จงสกุล

เจ้าพนักงานการเกษตร 5

ปีที่ได้รับ
2543
2542

ชื่อ - นามสกุล

2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533

นักวิชาการเกษตร 7
นักวิชาการเผยแพร่ 4

กองอนุรักษ์ดินและน้ำ
สำนักงานเลขานุการกรม

นายอาทิตย์ ศุขเกษม

นักวิชาการเกษตร 5

กองอนุรักษ์ดินและน้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8
นักวิชาการเกษตร 7
เจ้าพนักงานธุรการ 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
กองอนุรักษ์ดินและน้ำ
กองการเจ้าหน้าที่

นางเสาวนีย์ ไหมมาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

กองสำรวจและจำแนกดิน

นายพิชัย วิชัยดิษฐ์
นายมานพ ตัณฑะเตมีย์

นักสำรวจดิน8
นักวิชาการเกษตร 8

กองสำรวจและจำแนกดิน
กองอนุรักษ์ดินและน้ำ

นางกรอุมา นาคนิยม

เจ้าพนักงานธุรการ 4

กลุ่มทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่

นายประยงค์ พึ่งพันธ์
น.ส.กรรณิการ์ โพโต
นายพิทักษ์ อินทะพันธ์
นายนครินทร์ ชมภู
นายแสงชม พจน์สมพงษ์
นางอลินี รัตนประทีป
นายสุรเดช เตียวตระกูล
นางสุดา สิงห์ทอง
นายพิทยากร ลิ่มทอง
นางจำปา ปล้องมาก
นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ
-

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6
ลูกจ้างประจำ
นักวิชาการเกษตร 6
เจ้าหน้าที่การเกษตร 2
นักวิชาการเกษตร 6
นักวิชาการเกษตร 4
เจ้าพนักงานการเกษตร 5
ลูกจ้างประจำ
นักวิชาการเกษตร 6
นายช่างสำรวจ 4
-

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กองแผนที่และการพิมพ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กองวางแผนการใช้ที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กองคลัง
กองอนุรักษ์ดินและน้ำ
กองแผนที่และการพิมพ์
-

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่การเกษตร 1
เจ้าหน้าที่บริหารโสตทัศนศึกษา 6
เจ้าหน้าที่การเกษตร 4
ลูกจ้างประจำ

กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายวิรัต เรืองเลิศบุญ
นายสุนทร ทองย้อย
นายวิชัย มณีวงษ์
2531
นายประยูร มณีขาว
นายคำพันธ์ เมฆฤทธิ์
2530
นายจำเนียน อะรินวงศ์
2532

สังกัด

นางสาวเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์
นายประกิต เพ็งวิชัย

นายวิเชียร เหมทานนท์
นางนงคราญ มณีวรรณ
2541
นางสาวนวลจรัส เพิ่มมงคล
2540

ตำแหน่ง

ปีที่ได้รับ
2526

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

นางสาวผจงจิต บุญราช

เศรษฐกร 5

กองนโยบายที่ดินและแผนงาน

นางสาวกัลยาณี นิโครธานนท์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3

กองคลัง

